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ঝঁুিকপণূর্ এব্এবযএয়ব্রামপাব্িএদবু্্ ককের কক্ট রথরিৈক্িএকিবণ্

জনু, ২০১৬ 

জয় শারদা, মযাাননজজং াাট নার, ইকইানরয়াাং 

িমং াানা, নডার�রংএনানজট ং াইনাাং ানডজ, অা�নায়া, আইইইএ এ 

 

সার্সবক�প্্

রাম াাংন দযু্ং াকং াজাাাদশ-ভারতং ে��নশ ংশন�ং াওয়ারংোা�াননং (BIFPCL),  াজাাাদশং ন দযু্ং
উ�য়নংে াডট ংং( BPDB)ংএ জংএনিন নিংনানমাাড, ভারাতরং হৃতমংন দযু্ংউ্ াদনাারকংিজ ারংের েং
 নরাকনায়ং �ান তং১৩২০ংেমগাওয়াাংউ্ াদনং�মতাংি��ংএািংায়াানভনতাংন দযু্ংোক�ং

 াকিংঅতযযং ুরানাংএ জংন তনাট তং রুন�াাংোকংাারং নরানকতংএ জং াজাাাদশংওংভারতংিরাাাররং
াাছংেোাংঅনতমা�ায়ংভতুট না াা� 

এইংনরা াাট িরংাাজংহা ংজনিাসারন, ন দযু্ৎাহাংএ জংভারতকয়ংানিাারাাদর, ভারতংিরাারংরাাদরংমাসযং
অনযতম, তাাদরংজানযং ুুনা প টূংাায়ািংন  ায়ংআাাাা াতংারা� 

IEEFA সারূাংাারংের, এইং াকিরংমপাংউাদশযইংহাাাং াজাাাদাশংভারতকয়ংায়াারংরাাননংননননতংারা , 
েরখাানংিুরন�তংওয়া�ট ংেহনরাাজংিাইাংিুুর ানরংএতংাাাছংএািংায়াা নভনতাংন দযু্াাকংননমটাূংন  ায়ং
ভারতকয়ংনকনতাাংআড়াাংারাংহায়াছ�ংংং 

 ই্িরকপাটর ক্রামপাব্ ককের্১০্ক্ গৈর্তক্ৈুকব্ুকরকধ্;্

১।্ ই্ ককের্ফকব্এাববাকদকশ্িএদবুকৈর্মূববএ্িৃ্�টকএ্

রাম াাং াাকরংশংননসটারাূরং ায়াজনকয়তাংঅনরুায়ক, এখানংেোাংউ্ ানদতংন দযুাতরংও রং াজাাাদাশরং
 তট মানংগড়ংন দযু্ংউ্ াদানরংতুানায়ং৩২% ে নশংমা�ায়ংাযানর ংসারটংারাংহা , রারং া�নতাতং
 াজাাাদাশংন দযুাতরংমপাযওং নৃৃং াা �ংভতুট নাংনাংোাাাংএইংোাকংউ্ ানদতংন দযুাতরংউ্ াদনংখরনং
 াজাাাদাশরং তট মানংগড়ংন দযু্ংউ্ াদনংখরানরংতুানায়ং৬২% ে নশ�ং 

২।্িএদবু্্ কককর্রসব্লরখকক্ ায্৩্িএিবযর্মািকর র্ বাকরর্সমৈুবব্িৈর্ুরকরর্রৈুর িক্িদকয্
রড়াব্করার্ খ�া্খবকধ্

 েমত,  াজাাাদশংিরাারংএইংোাকরংজানযং১৫ং ছরংেময়াদকংারং মওক ংার ারং �া ংারাছ, রারং
আনেটাংমপাযং৯৩৬ংনমনায়নংমানাট নংডাার� 

ন�তকয়ত, ভারাতরংEXIMং যাাং দতং ননাতংমা�ারংনাইাতংামংিুাদংেূ, রাং �তংভারতকয়ংজনিাসারাূরং
াাাায়ংেদয়াং৯৮৮ংনমনায়নংমানাট নংডাাাররংিমমপাাযরংভতুট না। 

তৃতকয়ত,  াজাাাদাশরং �ান তংে�নজজংওংঅনযানযংর�ূাা �ূ, রাংনানাংোাকংায়াাংির রাহংারায়ং
িহায়াংহা , তারংআনেটাংমপাযংদাুড়ায়ং া্িনরাং২৬ংনমনায়নংমানাট নংডাাাররংিম নরমান� 
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৩।্ কে্এা�এাযকর্িএব�্ এব্উ্পাদর্লরখ্এ্িৃ্টএশব্াএব্

িাসারনতংায়াানভনতাংন দযু্ংোক�াাারংে�া�ং নরাকনা, ননমটাূংেোাংশশংাারং া� ায়নং রটযং ায়ং
এাংদশাং রটযংিমায়রং  ায়াজনং হায়ংোাা�ংএইং াকিওংতারং যনতিমংনয়�ংএইংন াালরং াাং
 প টােন�তং নরমাাূরংেনায়ওংে নশংমা�ায়ংমপায নৃৃংএ জংতারং া�নতাতংন ননায়াগংখরনংএ জংাযানর ংএরং
না ওং নৃৃং াা �ং  

৪।্ কেক্ ারবয্জরসাুারকরর্কাধ্  কক্ গৈর্ িৈকরাকুর্স ুলবর্

 ানকয়ংজনিাসারানরংিমাগতং নতারাাসরংমাুখং াকিংননসটানরতংিমায়ং া� ায়নংএ জংননন টারংউ্ াদনং
 াুসাৎ�ংহ ারংিমপহংি�া নাংরায়াছ�ং  

৫।্ কেক্৮০-৮৫%্হাকর্উ্পাদকর্স�ম্হকএ,্ মর্ কার্ির�যৈা্ রই্

২০১৫ংিাাা, নকানরংায়াা নভনতাং ন দযু্ংোক�াাাাতংউ্ াদনং�মতাংাািংে ায়াছং৫০% এরওংে নশ�ং
২০১৩ংিাাংেোাংএইং নরমানং৬০% এরংননানংরায়াছ� 

মানাট নংরু�রাােংগাড়ংায়াা নভনতাংন দযু্ংোক�াাারংউ্ াদনং�মতাং৫৫%�ংএ জংভারাত, ২০১৫-২০১৬ং
িাাাংএইংায়াানভনতাংন দযু্ংউ্ াদনাাকগপাাারংগড়ংউ্ াদনং�মতাংনছাাাং৬২%�ং  

রাম াাং াকিরংএমনংোানংন াশ ষংেনই, রাাতংাারংৈতনরংহ ারং রংএইং াকংি�প টূভাা ংি াংহয়�ং

৬।রমদািরক্ৈ্কযবার্ওপর্িররর রৈার্ফকব্রআজর ািৈক্এাজাকর্কযবার্সরএরাকহর্ঝঁুিক্ র্
উ্পাদর্�মৈাকক্ রািএৈ্করকএ্

এইংমহুপ াতট ংআযজট ানতাং াজাারংায়াারংমপাযংগতংাায়াং ছাররংমাসযংি ানায়ংামংএ জংঅনমুানংারাংহা�ং
ের, আগামকংাায়াং ছরংেিরামইংোাা �ং না�ংায়াারংআযজট ানতাং াজাারংেরংোানং তযানশতংমপাযং
 নৃৃংাযানরা রংও রংউােখারাগযং ভা ংে াা �ংন াশ ংাারংন ি যা কংাা টনং নকনতরং ভাা ংায়াারংমপায 
 নৃৃংঘাাংঅতযযং াভান া�ংএরংি নাইাতং�শতরং ভা ং ড়া ংএইং াাকরংন দযুাতরংেিতাাদরংও র� 

৭।্ কেকর্টএ ার্ঝঁুিকপণূর্এাযূমূকব্ এব্স্াএব্জকবাোস এণ্ বাকার্রওৈাুবর্

 াজাাাদাশরং ুুনা প টূং ায়ুম�নাাং নরা শংওংজাাা�াি  ূতা্ আনেটাং�য়�নতরংিাােংি�াট নাতংংোননা, 
েরংোানংজাাা�াািইংউ্ াদনং যাহতংএ জং�য়�নতরংি�া নাংরায়াছ�ং 

৮।্এবাএ াপরা্কৈ্র পক�র্িদক্  কক্সিুরিদর �্িএপদকাববর্পিরকেরার্টরাএ্ব�ণবয্

ন  দাাাকনংজশরকং নরন নতরংেমাাাা াায়ংোানংিুনননদটরং নরাকনাংনাংোাায়,  যা  া নারংনদাংনদায়ওং
এিং ুুনা প টূ� 

৯।্ �ািএৈ্রামপাব্ঋকণ্ট রবিি্করায্EXIM্এবাবক্ঝুিকর্মুকল্পড়কএ্

এানদাংেোাং াকিং ামাাারংএ জংেিতাাদরাাংেরমনংআনেটাং�নতরংি ুখকনংারাতং াার, অনয নদাাং
 ুুনারংমাুখং ড়া ংভারতকয়ং EXIMং যাজা�ংরাম াাং াকিংেরাহতুং EXIMং যাজাারংএািং ড়ংআনেটাং
োূরংও রংনভনতংাারংনাা , এিং EXIMং যাজাারংতহন াং িজৎাহরং�মতারংও রংেননত ানাং ভা ং
ে াা � আরংায়াাজাতং াাকরংন াশ ংসরনিরংাারান,  ায়াজানংনতুনংাারং অােটরং িজ ানংারাওং
অি� ংহায়ংদাুড়াা � 
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১০।্এাববাকদকশ্িএদবু্্লাকৈ্ িৈ্এিধর্ ায্১্িএিবযর্মািকর র্ বার্�িৈ্হকয্ াকক,্রামপাব্
 ককের্টির�যৈার্ফকব্ ই্পিরি িৈর্রকরা্টএরিৈ্�টকএ্

ভন  যতংআনেটাং নরাকনায়ংোানংঘাানতরং াাং াজাাাদশংিরাাাররং া�ংন দযু্ং য  ারংঅযগটতং�নতরং
ভতুট নাংি�প টূভাা ংেদয়াংি� ংনাওংহাতং াার�ংএরং াাংরাম াাং াাকংঅেটািকাারকংএ জংএরং েিতারা, 
দইুং �ইংউােখারাগযং�নতরংি ুখকনংহা ন� 

 ই্িরকপাটর ্রকরা্এবকধ,্ য্পিরকএশ্র�ায্সহাযক্শি�-্িএকশব্ককর্ সৗরশি�্ এশ্িকধু্কারকণ্
রামপাব্ ককের্স্াএব্িএকে-্

১। জাযগার্টরাএ্ এব্সএ্রকম্উ�যর্ ককে্এবএহাকরর্সবমাএৃৈা্সকেও,্এাববাকদকশর্ �ক�্
এবএহারকযাগব্ সৗরশি�র্ওপর্রকরা্ গগ্রকরাপ্করা্ কযাজর।্

েি রশন�ংউ্ াদনংোকং া ানরংমাসযামং াজাাাদাশং ছারং৩৮০ TWh ন দযু্ংউ্ াদনংারাংি� ংএ জং
IEEFAংএরংন িাি, েরংেি রশন�রংন াাশইংহওয়াংউননতংনকনতননসটারাাদরংমপাংা�য�ংজায়গারংঅভা ং
 াজাাাদাশরংে�া�ংএািংউােখারাগযংিমিযাংহাাওংএজানযং ায়াজনংহা ংমা�ং াজাাাদাশরংিামনৎাংভপ খাভরং
০.১৫%, এমননাংরনদংসারংেনয়াংহয়ং২০২৫ংিাাংনাগাদং১০  নগগাওয়াাারংমতংউ�াাা�কংমা�ায়ংেি রশন�ং
উ্ াদানরংা�যমা�াংসারটংারাংহায়াছ�ং 

২।্এাববাকদকশ্মূবুারার্এাইকর্িগকয্ সৗরশি�্উ্পাদকরর্উ�যকরর্ লরই্সময। 

 ৃনে করংি ানায়ংি াংভ ানরংছাাদংেি রশন�ংউ্ াদনং াক�াাারংএািরংঅ  ানং াজাাাদাশ�ং ায়ং৪.৩ং
নমনায়নং নর াার, রাংনানাংেদশিরংেমাাং১০%,  ানড়রংছাাদংেি রশন�রং য  াংারাংহায়াছ�ংন ননায়াাগরং
 নরমাূওং াড়াছ�ারংএাংতৃতকয়াজশং াজাাাদনশাদরং ি ািংমপাংসারারংন দযু্ংেরাগাারাগং য  ারং াইার, 
 ানড়রংছাাদংেি রশন�রংউ্ াদনংতাাদরাাংখু ংিহাজইংন দযু্ং য হাাররংিুারাগংাারংনদাতং াার�ংএরং
 া�নতাতংএািংগনতানিা, িহাজংননয়িনারাগযংএ জংন ভানজতংশন� য  ারংননমটাূংি� �ংএরং াাং
 ড়মা�ায়ং াননংির রাাহং যাঘাত,  নরা শংদপ ূংএ জং�াাাননজাতংন দযু্ংউ্ াদানরং াাংেরংছাইংৈতনরং
হয়, েিইংিমিযারওংিমসানংঘাে । এরং াাং ায় কয়ংএ জংআূন াংদপ ূংঘাানা, ঘাানাং নরা শংদ ুূজাতং
অিু তারং াাংিৃরং া যখাতজননতং যয়�এইং াক  অা �াাৃতংামংিমায়ং া� ায়নারাগয�ংএাংদশাারং
 নর াতট ংমা�ংএাংনদানইং া� ায়নংারাংি� �ংআযজট ানতাভাা ং নরা শংর�ায়ংেরংঅেটংন ননায়াগংারাং
হা�, এং াাকংতারংিহায়তাং াওয়াংি� �ংএা ারংৈতনরংহায়ংরা ারং রংএাতংোানংর�নাা �নজাতং
 যয়ংেনই�ং ায়াজনংেনইংভপ নমংদখাংএ জংভুনমনুযতংজনিাসারানরং ুন টািানর�ংতাছাড়াং াননজযংএ জং
নশকা�া�ওংখু ং�তংএরংন �ারংি� � 

৩।্এাববাকদকশ্সরএরাহকযাগব্এবএহািরক্পযরাকযর্্ সৗরিএদবু্্উ্পাদকর্ রূৈ্উ�িৈ্�কটকধ্ এব্
রকরা্টকরকদরূ্যাএার্স্াএরা্রকযকধ।্

২০১২ংিাাারংেভতরং১.৭ংনগগাওয়াাংএ জং২০৩০ংিাাারংেভতরং৬ংনগগাওয়াাংউ্ াদানরংা�যমা�াংননায়ং
 াজাাাদশংিরাারংির রাহারাগযংেি রশন�ংউ্ াদানরংাা�যংাাজংশশংাারাছ�ংএইংাা�যংন ািরংন নভ�ং
 ানংেোাংন ননায়াগং নরাকনারংআ�ানংজানাানাংহায়াছংএ জংখু ংশক�ইংএা�া�ংাাজংশশংহাতং াার� 

৪।্ সৗরিএদবু্্উ্পাদকরর্এবয্াস্ এব্ ক��কর্িএ�াকরর্ফকব্এাববাকদশ্িএকশবরাকএ্উপক্ৈ্হকএ। 

IEEFA এরংতেযংঅনরুায়ক, েি রশন�রংিজারাজানরং াাং২০১৬ংিাাাং ৃনে ক যা কং৬০ংনগগাওয়াাংঅনতনর�ং
ন দযু্ংউ্ াদনংি� ংহায়াছ, রাং ায়ং া্িনরাং১৫%  নৃৃ�ংএইং নৃৃংাানরগনরং রুন�রংউ�য়নংএ জং
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 য হাাররং াাংএংখাতিরংউ�য়ানংন াশ  ংভুনমাাংরাাখ, রাংনানাংেি রশন�ংউ্ াদানরংখরনংঅানাাজাশং
াািংাার�ংএরং াাংসারনাংারাংরায়, েরংভারাতংেরংসরানরংন াশ ংেি রশন�ংউ্ াদানরংসারাং ান তং
হায়াছ, েিইংএাইং নিয়াংেোাং াজাাাদশওংাাভ ানংহাতং াার�ংং

৫।  সৗরিএদবু্্রআজর ািৈক্ট রবিবকারব্সব া কবার্কাধ্   ক্িএকশব্িএিরকযাগ্ াি�র্্সকুযাগ্বার্
ককর।্্

 াজাাাদাশংেি রশন�রং া নাংএনশয়াংউ�য়নং যাজাারং আনেটাংিহায়তা, Asian Infrastructure and 
Infrastructure Bank (AIIB) and the New Development (BRICS)  যাজাারং �ংেোাংনতুনংেূং
এ জং�তংউ�য়নরতংআযজট ানতাংৎকনং �ংমাাাট াারংিুারাগংননাতংি�ম�ংএছাড়াওংন িং যাজাারংিদয ান তং
 নরা শংন ননায়াগংতহন াারং ন�নংোাানাানজং া�, নৎনং�াইামাং া�, এমননাংি া যাজাংএ জং
�াই াওয়ারংঅ ংাানাডাংএরংমতংিজ ার াাছংেোাওংাাভ ানংহাতং াার�ং 

IEEFAংএরংগা  নায়ংেদখাংেগাছংেরংভারতকয়ং নত�ান�াাাং রজং াজাাাদাশং নরা শংর�ায়ংিহায়াং
ন ায়নারাগযংশন�ংউ্ াদনমপাাং াক�াাাাতংিহায়তারংমাসযামইংভারাতরং ােটর�ায়ংন াশ ংভপ নমাাং াাানং
ি�ম�ংএরং াাংভারাতরংেি র রুন�ংউ্ াদনংএ জংরাানকখা ত, রাং তট মাানং ুুনারংি ুখকন, াাভ ানং
হা � াাভ ানংহা ংভারতংিরাাাররং“Make in India”ং াক�ংি�নতং যানরািরং নরা শংিা াানংভারতং
আযজট ানতাংেি র রুন�ংেজাাাংেনন� ানকয়ংভপ নমাাং াাানরংেরংঅঅকাারংাারাছ, এইং াকংতারং া� ায়ানওং
িহায়াংহা � 

উপসবহার্

 �ান তংরাম াাংন দযু্ংোকিাতংঅিজখযংঅৎহূারাগযং ুনারংি�া নাংরায়াছ�ংএিংিমায়রংন  রকাতংনাাং
এমনংএািং নরাকনা, রাং াজাাাদশাাং রজং ে ছানরংনদাাংননায়ংরাা �ংআমদাননাৃতংায়াারংও রং
ননভট রতাং াজাাাদাশরংন দযু্ংখাতাাংআযজট ানতাং াজাাররংায়াারংমপাযংওযানামাংএ জংমংুামকনতজ ননতং
 ুুনারংমাুখংে াা �ংঅনযনদাা,  নরা শংর�ায়ংিহায়াংশন�িমপহ, ন াশ ংাারংেি রশন�ংনকনতগতভাা ং
ৎহনারাগয, াারনংএং রুন�ং�াাাননরংমপাযিজিাযং ুুনাংেোাং াুননায়ং াজাাাদশাাংন ািরংেনতৃ ানকয়ং
ন াকসারারংভ ানরংছাাদংেি রশন�ংউ্ াদানরং াাকং াজাাাদশাাংিা াাযরংনদাাংননায়ংরাা �ং াজাাাদাশরং
 া�ংভারাতরংঅনভ�তারং নরা ন�াতং�তগনতাতংএইংেি রশন�ংউ্ াদনাাংমপাসারায়ংননায়ংআশাংএ জং
 য হানরাং রটাায়ংএরংন �ারংঘাাানাংি� �ংআমাদাননংারাংায়াারংমপাাযরংতুানায়ংএিংঅতযযং কং যায়রং
িমাসান। তাইংরাম াাংন দযু্ংোকিং ানতাংারাংউননত�ং 

 



মুখব� 

িব� ঐিতহয  সু�বব  েথে  মা ১৪ িেথলমি টম� দথূ� ভম�ত ও বমংলমথদশ  �েমথ��  যৗে উথদযমথে ‘�ম পমল তমপ 

িবদসয্  েক’ িব রমথে�  য উথদযমে  বেম হথেথয়,  থুহমতীতভমথব তম  য েতটম উ�বযে ও  সু িে�  বতম�েম ে�থব 

এই �িতথবদথব তম  সু�ভমথব পযরমা তেয-উপমত ও িবথবেথে�  মমযথ  তস থল ম�ম হথেথয়য়  যথহতস   সু�বথব�  ত 

এেি  ববয  যমবথামভ বব ভম�ত ও বমংলমথদশ উভে  দথশই  বিঅত, উভে  �েমথ��  যৗে  েরমেথব এই �েক 

িব রমথব� উথদযমে  বেম হথেথয় এবং এই �েক বমববমেথব� দমেদমিেি উভে  দথশ� ব বমিতে �িত�মব  ূথহ�, 

�ভমবতই এই �িতথবদব মম�মবমিহেভমথব ভম�ত ও বমংলমথদশ, উভে  দথশই �েমশ ে�ম বর�ীয় 

এই বমববতমে দসই  দথশ� বমেি�েথদ� এখব এই �েথক�  বিতবমচে িদেগথলম  সথের   বিহত ে�ম �থেমবব ।  েল 
বমেি�ে এবং বীিতিবমরম�েী  হথল� ববয এ�ে  এেি  তেসে�ে বযবঅম� উথদযমে  বেম দ�েম� যমথত �েকি� 

েম�থে  পূ�েীে �িত� পূথবরই তমু�ম  ত ও েমযরে�ী বযবঅম াহথে�  মমযথ  এি  বমিতল ে�থত পমথ�বয়  

উথ�িখত �েথক�  ূল পি�েকবমে তম�ম বথলিয়ল, �েক বমববমেথব ‘  থেথল  সপম�ি�িেযমল �যসিু’ বযবহম� ে�ম হথব 

এবং ভস ল বযমখযম েথ�িয়ল  য এই �যসিু  সু�বথব� পি�থবথশ� উপ�  বিতবমচে �ভমব যেমযেভমথব ে মথব! 

বমংলমথদশ  �েম� েতৃর ে  মস�ীেৃত ৩ িবিলেব  মিের ব  লম� ভতসর িে �থিও এই �েক  েথে উ্পমিদত িবদসযথত� 

ামহেথদ� ববয িবদসযথত�  ূলয ৩২% বৃি�� িবেেিও  সূেরভমথব এই �েথক উথপি�ত হথেথয়য় ।লফিতথত িবদসয্ 

উ্পমদথব�  ূলয বতর  মথব বমংলমথদথশ িবদসয্ উ্পমদথব� ের  ূথলয�  চথে ৬২% বৃি� পমথবয়  

এই �িতথবদব শমস মা বেদ  িেরে  ূলয িবমরম�ে ও  যৗে উথদযমে  েথে  িবর ত লভযমংথশ� িহ মব-িবেমশ িবরপে 

েথ�িব, এেই  মথে এই �েথক� েম�থে বতর  মথব ও  দ�ূ ভিবেযথত   মবয  বরমবে  সু িে িবরপে ও �েথক� 

েমযর� বিবত উউূত এএটম�বমল ি বইথেমথবমি ে  উপঅমপব েথ�থয়য়  এই �িতথবদব, ‘যিদ’ িদথে   মবয েতগথলম 

 সু িে ও    যম� উত� খসুথব  পথত  চ ম েথ�থয়,  য ব- হমই িপে  লম  েযমপমি ি ৮০%, খসব ে  উ�তমে �েক 

অমপব ও �েক এলমেম িব �থব�   মববম, েেলম   দমবীথত  ূলয  ং�মা  সু িে, বযবঅমপেম  ং�মা  সু িে, দসঘরটবম 

বিবত  সু িে এবং ভম�ত  েথে খম�মপ  মথব� েেলম   দমবী�   মববময়   

এই �িতথবদব, �েথক�  হথযমেী ভম�থত� প��ম� বীিত�  ািবরিহত উথেশয  সথের    মথদ� দিৃ   েেরে েথ� এবং 

বমংলমথদথশ� ভিবেয্  সথের   তের  েথ�  দেয় �িতথবদবি � মব েথ�  য, এই �েক ভম�তীে বমেি�েথদ� �মথেরও 

েমব ে�থববম, ব�ং ব বমিতে �িত�মথব� �মের হমি থল েমব ে�থবয়  

এই �িতথবদব শমস মা েেলম িভিতে িবদসয্ উ্পমদথব�  �থা  বিতবমচে িদে িবথে  থলমেপমত েথ�ই  েথ  েমথেিব, 

এেই  মথে বমংলমথদথশ   মবয ও  েমিিত উপমথে ববমেবথযমেয উ্   েথে িবদসয্ উ্পমদথব� পেও উথ�খ েথ�থয়য় 

েেলম িভিতে িবদসয্ উ্পমদথব�  চথে িেভমথব  সলথভ িবদসয্ উ্পমদব ে�ম   ব, তমও এই ি�থপমথটর   দখমথবম হথেথয়য়  

পি�থশথে ইিবি�িউট ।� এবমিবর  ইথেমথবমি ে  এ  ।মইবমিােমল  বমলযি   ( ইইই ।এ)এ� দসই িবখযমত িবথশেষ 

ববমব বে শম�দম ও ি  বমেিল  ে বমবমই মবযবমদ, যমুথদ� ে রদ�তম এই �িতথবদথব �িতি।লত হথেথয়য়  ি  

িবি�ত, এই �িতথবদব ভম�ত ও বমংলমথদথশ�  েল  থচতব  মবসেথে �ম পমল তমপ িবদসয্  েক  সথের   তয বমবথত 

 হমেতম ে�থবয়   

 মহবসবসল   মেমথে  ( েমশ)  
 মযমপে,  েরবীিত িবভমে, ঢমেম িব�িবদযমলে  
১৭ বসব, ২০১৬  
  


